
Na sam szczyt prawie 100-metrowej Giraldy 
prowadzą nie schody, ale dość łagodne, szerokie 
pochylnie. To pozostałość ze średniowiecza, 
kiedy wieża była minaretem pobliskiego meczetu, 
a muezin wjeżdżał na górę konno, aby ogłosić 
czas modlitwy!

HISZPANIA

W PROGRAMIE:★ ★ ★ HOTEL wow :)

Hotele 3* położone w niewielkim oddaleniu od 
ścisłego centrum Sewilli, w pobliżu przystanku 
komunikacji miejskiej. Wszystkie hotele oferują 
zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych 
(możliwość 1 dostawki) z łazienką, TV i telefonem.
Wyżywienie: śniadania.

 ★ Katedra i La Giralda
 ★ Królewski Alcazar
 ★ Park Marii Luizy
 ★ Złota Wieża
 ★ Macarena i Triana
 ★ La Maestranza

Terminy i ceny na www.matimpex.pl22

DZIEŃ 1: Zbiórka na wybranym lotnisku, odprawa i przelot 
do Sewilli. Transfer do hotelu, zakwaterowanie i nocleg.
Uwaga! Jeśli pozwolą na to godziny przelotów, w pierwszym 
i ostatnim dniu będzie realizowany program zwiedzania.

DZIEŃ 2-3: Po śniadaniu zapraszamy na zwiedzanie Sewilli. 
W programie m.in.:
• Plaza del Triunfo, przy którym usytuowane są najważniejsze

zabytki miasta, w tym sewilska Katedra Najświętszej Marii 
Panny, w której znajduje się grobowiec Krzysztofa Kolumba 
oraz ogromny ołtarz ozdobiony scenami z życia Chrystusa; 
spacer przez Ogród Drzewek Pomarańczowych i wejście na 
Giraldę, skąd roztacza się piękny widok na Sewillę

• Królewski Alcazar – arcydzieło sztuki mudejar, pałac, 
w którym gośćmi byli m.in. Krzysztof Kolumb i Ferdynand 
Magellan. Zwiedzanie bogato zdobionych wnętrz z Salą 
Ambasadorów i Dziedzińcem Lalek, spacer po pałaco-
wych ogrodach 

• Spacer po starym mieście; Fabryka Tytoniu, gdzie rozpo-
czynała się akcja opery Carmen Bizeta; Ratusz na dawnym 
placu turniejowym, renesansowy budynek dawnej giełdy, 
futurystyczna drewniana konstrukcja Metropol Parasol

• Park Marii Luizy z Placem Hiszpańskim – pocztówkowym 
symbolem miasta, gdzie w półkolistej galerii wokół kanału
znajdują się symbole 48 hiszpańskich prowincji. Dla chęt-
nych rejs łódeczką wiosłową po kanale spiętym czterema 
mostami (ok. 5 €/łódka) 

• Położona nad Gwadalkiwirem dzielnica Arenal – prome-
nada Krzysztofa Kolumba, dwunastoboczna mauretańska
Złota Wieża oraz najważniejsza hiszpańska arena 
do corridy – La Maestranza

• Barrio de Santa Cruz – dawna dzielnica żydowska, gdzie 
warto zagubić się w labiryncie wąskich uliczek

• Studencka dzielnica Macarena z tętniącą życiem Calle
Fieria i Promenadą Herkulesa, przy której znajdują się 
liczne knajpki

• Słynąca z artystycznej atmosfery i kolorowej ceramiki 
dzielnica Triana, w której dawniej odbywały się publiczne 
egzekucje i w której narodziło się flamenco; przejście 
przez Zaułek Inkwizycji i spacer nabrzeżem Gwadalkiwiru

• Dla chętnych rejs po Gwadalkiwirze (ok. 15 €) oraz koncert 
flamenco w jednej z knajpek na starym mieście (ok. 20 €)

• W czasie zwiedzania będzie możliwość spróbowania 
lokalnych specjałów kulinarnych, np. małych przekąsek 
tapas, zupy gazpacho, churros con chocolate, czyli długich 
ciastek z gorącą czekoladą czy świeżych owoców morza 
i orzeźwiającej sangrii. 

W czasie zwiedzania – przerwa na posiłek (średnia cena 
obiadokolacji w restauracji w Sewilli to ok. 15-20 €). Wieczo-
rami powrót do hotelu i nocleg. 

DZIEŃ 4: Po śniadaniu wykwaterowanie. Transfer 
na lotnisko, odprawa i przelot do kraju.

CENA OD 1799 zł

City break SEWILLA

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: 

• Przelot na wybranej trasie (wraz z opłatami lotni-
skowymi)

• Bagaż podręczny (cena NIE zawiera bagażu głównego, 
istnieje możliwość dopłaty do dużej walizki)

• Transfer lotnisko – hotel – lotnisko 
• Zakwaterowanie w hotelu 3*
• Pokoje 2-osobowe z łazienkami
• Śniadania
• Opieka pilota
• Ubezpieczenie podstawowe Signal Iduna (KL, 

NNW, CHP i bagaż)

KOSZTY DODATKOWE: 

• 80-100 € – koszty realizacji programu (wstępy,
przewodnicy, komunikacja miejska)

• Opcje dla chętnych są dodatkowo płatne

PORTY WYLOTU SXF • WMI

NOWOŚĆ

DNI
4 



SEWILLA TERMINY I CENY 

Wylot z MODLINA 

termin dni typ oferty cena od osoby 

2018-05-19 - 2018-05-22 4 FM - first minute 1799 zł 

2018-06-16 - 2018-06-19 4 FM - first minute 1799 zł 

2018-09-22 - 2018-09-25 4 FM - first minute 1799 zł 

2018-10-20 - 2018-10-23 4 FM - first minute 1799 zł 

Cenę FM first minute prosimy sprawdzić przed rezerwacją, czy jest nadal aktualna. 

Rezerwacje: B.P. TRAVELAND 
10-015 Olsztyn,    ul. Knosały 7/4,     Tel.:  89 539 01 01 

tra ve lan d @tra ve la n d. co m .p l  

www.traveland.com.pl 

mailto:traveland@traveland.com.pl



